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La școala medie nr. 1 „Nicolae Bălcescu“:
în tribunele de la Sagami...

Expoziția „Olimpiada in imagini"

> inițiativă interesantă : la școala medie nr. 1 „Nicolae Bălcescu" din Ca
ntala a fost organizată o expoziție intitulată „Olimpiada în imagini". în 

fotografie : un grup de elevi, vizitînd una din sălile expoziției.
Foto : T. Chioreanu
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MICROFOILETON

APA MINERALĂ
Teri n-am de lucru și invit cîțiva 

portivi din Oradea la un pahar 
u apă minerală.

— Trei sticle de Borsec și opt pa- 
are! — comand.
— Și un pahar, spune ospătarul.
— Și opt! întăresc eu.
— Și unul! susține el.
— Cum, omule? întreb. Nu sintem 

pt?
— Nu, sînteți unul!...
Mă uit în jur. Nimeni! Ies repede 

fără și îmi văd sportivii fugind cît îi 
■neau picioarele. Strig, fluier, alerg, 
n sfîrșit, după cîțiva zeci de metri se 
prese.
— Ce înseamnă asta, fraților? întreb 

u supărat.
— Știți — răspunde un junior mai 

asărit — noi nu putem suferi apa mi
trală...
— Cum îți spune ție, drăguțule?
— Iosif Bilea. Dar de ce mă între- 

ați?
— Așa, din curiozitate... Și spui că 

u poți suferi apa minerală?
— Nu.

— Dar ce poți șuieri matale?
— Orice, numai apa minerală nu!
— Și antrenorul vostru știe de treaba 

asta?
— Știe — răspunde un altul — că 

nici lui nu-i place apa minerală.
— Eram sigur! Adică, vreau să spun 

că se poate... Păcat însă că voi sînteți 
tineri...

— Și vrem să facem sport.
— Tocmai. Iar apa minerală...
— Ne împiedică!
— Din contră. Ea este un izvor de 

sănătate, care...
— Ba un izvor de certuri!
— Intre cine?
— Intre I.C.R.A. Crișana, care și-a 

depozitat în vestiarele sălii noastre de 
sport lăzile cu apă minerală și conduce
rea clubului sportiv din Oradea.

— Deci, din pricina asta nu puteți 
voi suferi apa minerală?

— Dar ce-ați crezut dv. ?...

V. TOFAN

(după un material trimis de
I. Ghișa și A. Jilău)

ÎN PREAJMA NOULUI

„ANOTIMP" SPORTIV

PRIN
CITEVA
ASOCIAȚII 
SPORTIVE
BUCUREȘTENE

Dornici de a cunoaște preocupă
rile activiștilor sportivi în aceste 
zile de toamnă am vizitat cîteva 
asociații bucureștene.

„CE DORINȚE AVEȚI?"

Primul popas l-am făcut la în
treprinderea „Automatica", a cărei 
asociație sportivă este binecunos
cută în Capitală. Fotbaliștii și vo
leibaliștii de aici reprezintă cu cin
ste întreprinderea în campionatele 
orășenești, ocupînd locuri fruntașe. 
Cînd l-am întrebat pe tov. Ion Roș
ea, președintele asociației sportive, 
ce fac în aceste zile ceilalți membri 
ai UCFS, ne-a răspuns :

— Fiecare practică sportul prefe
rat. Noi mergem prin secțiile fabri
cii și stăm de vorbă cu oamenii, li 
întrebăm: „La ce ramuri de sport 
vreți să vă întreceți in această lu

Olimpicii IED
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romîni Q2P
participă azi la:

• CAIAC-CANOE — A. Vernescu 
(caiac simplu). V. Nicoară — H. Iva
nov (caiac dublu). A. Vernescu — M 
Turcaș — A. Sciotnic — S. Cuciuc 
(caiac 4), Hilde Lauer (caiac simplu), 
Hilde Lauer — Cornelia Sideri (caiac 
dublu). A. Igorov (canoe simplu) șl 
A. Sidorov — I. Lipalit (canoe dublu).
• CICLISM — La cursa de fond, 

individual.
o FOTBAL — Romînia — Iugo

slavia pentru locurile 5—6.
• SCRIMA _ Reprezentativa noas. 

tră la concursul de sabie pe echipe, 
eliminatorii.

VOLEI — Romînia — Japonia (m) 
și Romînia — Polonia (f).

• DIN NOU, RECORDURI MONDIALE SI 
OLIMPICE • BIKILA ABEBE SI ... „URAGANUL 
NEGRU" • CITEVA „PUNCTE TERMINUS" 
SI NOI STARTURI • TOTI CAIACISTII SI CA- 
NOISTII ROMTNI IN FINALELE CELOR 7 PRO
BE OLIMPICE I
Să dam atletismului locul ce i se 

cuvine I Miercuri, o dată cu umbrele 
înserării, peste culoarele pistei de 
alergări de pe stadionul Național din 
Tokio s-a lăsat cortina marilor com
petiții atletice care — în ciuda unor 
zile cu vreme capricioasă — au apro
piat multe performanțe de limitele 
maxime, au stabilit un record de... 
recorduri si au dat răspuns la toate... 
pronosticurile făcu'e cu atîtea luni în 
urmă de toți specialiștii și amatorii 
de atletism din întreaga lume. Și, 
pentru a nu se dezminți, atletismul a 
părăsit arena marilor competiții olim
pice cu o nouă serie de 5 recorduri o- 
limpice, cu un „trio" de recorduri ale

Recorduri mondiale și olimpice
la căderea „cortinei atletice1'...

Voi începe cro
nica atletică de as
tăzi cu maratonul, 
nu numai din res
pectul cuvenit ce
lor mai dîrzi con- 
curenți, ci și pen
tru că aici, la To
kio, ediția din acest

an a maratonului olimpic a fost capul 
de afiș al ultimei zile de atletism de 
pe stadionul Național. Organizatorii 
s-au străduit să asigure o popularitate 
deosebită acestei probe, in care sperau 
să obțină unica medalie de aur pentru

atletismul japonez. La start s-au ali
niat alergători renumiți, printre care : 
Bikila Abebe, campionul olimpic de la 
Roma, B. Heatley, deținătorul celei 
mai bune performanțe mondiale, ame
ricanul Bill Mills, campionul olimpic 
în proba de 10 000 m, australianul 
Ron Clarcke, recordmanul mondial al 
probei de 10 000 m și mulți alții. Cursa 
a fost dominată cu autoritate de etio
pianul Bikila Abebe care, spre sur
prinderea generală, a încheiat proba 
cu un ayans de peste 4 minute I Sta-

(Continuare în pag. 2—3)

Concursurile pentru Insigna de polisportiv se bucură de multă popu
laritate în școlile profesionale din regiunea Argeș. In fotografie, tinerii de 
la Grupul școlar profesional Ștefănești pregătinduse pentru proba de 

gimnastică din cadrul Insignei de polisportiv.
Foto : I. Onicel — coresp.

Q9P
TBB01964

lumii și cu un re
zultat — la maraton 
— pe care arbi
trii n-au mai avut 
pînă acum ocazia 
să-l consemneze.

Din noianul în
semnărilor de la ultima zi . a
întrecerilor atletice voi aminti,
doar două care vor stărui, de*  
sigur, multă vreme în amintirea tu
turor celor prezenți la „rămasul bun"' 
pe care și l-a luat miercuri atletis
mul olimpic. Aș vrea să rezerv cîteva 
rînduri — așa cum probabil vor face 
toți confrații mei — triumfalei victorii 
a etiopianului Bikila Abebe, cam
pion olimpic la Roma. învingătorul 
maratonului a fost ovaționat de miile 
de spectatori. Pentru marea sa pu
tere de luptă, pentru pregătirea și*  
calitățile fizice excelente pe care le-ai 

(Continuare în pag. 2—3)

Azi, finalele 
de caiae-canoe

întrecerile de ca*  
iac-canoe au conți- 
nuat miercuri pe< 
lacul Sagami. sta- 
Pilind finaliștii ce-

— — l°r $aPte Probe
-^===^- limpice.

Ca și în prima zi, reprezentanții 
noștri s-au comportat remarcabil, asi- 
gurîndu-și dreptul de participare prin 
cucerirea primului loc în seriile semi
finale ale probelor la care au partici
pat (caiac simplu, dublu și patru).

La celelalte patru probe (canoe sim
plu și dublu, caiac simplu și dublu 
fete) ei obținuseră anterior calificarea, 
directă.

Semifinalele au dat calificări scon
tate, dar în multe probe candidații la. 
medalii au tras ca pentru finale. Dîr- 
zenia luptei este reflectată de dife
rențele foarte mici dintre echipaje.

La caiac simplu s-au calificat pen
tru finala de joi următorii concu- 

renți:
Seria I : Hansen (Danemarca)] 

4:03,00; Schurbier (Germania) 4:04,05) 
Pisarev (URSS) 4:09,95. Seria a ll-al 
Vernescu (ROMÎNIA) 4:03,25; Petter
son (Suedia) 4:06,97; Wilson (Anglia), 
4:07,61. Seria a lll-a: Pfaff (Austria)' 
4:03,53; Hesz (Ungaria) 4:04,57, Gu- 
erts (Olanda) 4:05,27.

In proba de caiac dublu se vor 
întrece în finală următoarele nouă e- 
chipaje :

Seria I: Suedia 3:45,90; URSS 
3:46,43; Germania 3:47,46. Seria a II-a)i 
ROMÎNIA (Nicoară, Ivanov) 3:49,021 
Danemarca 3:51,20; Italia 3:52,27. Se
ria a lll-a: Olanda 3:49,41; Australia 
3:50,98; Ungaria 3:52,15.

lată și finaliștii probei de caiac 4, 
in ordinea rezultatelor din semifinaleină?" De cele mai multe ori dorin

țele lor coincid cu... posibilitățile 
noastre și sintem bucuroși că putem 
organiza concursuri pentru amatorii 
de sport din întreprindere.

Am aflat de la interlocutorul nos
tru că tinerii și vîrstnicii de la Au
tomatica și-au manifestat dorința 
să participe, în lunile octombrie— 
noiembrie, la concursuri de hand
bal, volei, atletism, șah și haltere 
și, în consecință, consiliul asocia
ției a programat competiții la 
aceste sporturi. După ce am notat 
toate acestea l-am adresat preșe
dintelui asociației întrebarea:

— Ce măsuri ați luat pentru se
zonul de iarnă? i

— în zilele friguroase ne vom axa 
activitatea pe trei sporturi: haltere, 
șah și patinaj. Cînd timpul va per
mite vom amenaja pe terenul de

handbal din incinta întreprinderii 
un patinoar.

Le-am urat, prin intermediul pre
ședintelui asociației sportive, succes 
deplin participanților la întrecerile 
sportive organizate la Automatica.

CU MIINILE IN SIN...

Cînd am ajuns la fabrica Gluco
za și am văzut terenurile de sport 
din fața ei am crezut că vom găsi 
aici o activitate sportivă susținută. 
Dar în scurtul timp petrecut la 
această fabrică ne-am putut da sea
ma că aici sportul este ca și inexis
tent. Să concretizăm: echipele de 
fotbal și volei s-au desființat de 
cîțiva ani; la ora actuală asociația

TR. 1OANIȚESCU

(Continuare în pag. 2—3)

Seria I: ROMÎNIA 3:24,22; Iugo
slavia 3:27,40: Australia 3:29,97. Seria 
a ll-a: Germania 3:21,01; Ungaria 
3:24,05; Italia 3:24,84. Seria a III-M 
URSS 3:24,26; Suedia 3:25,23; Olanda 
3:25,53.

La caiac simplu și dublu fete, pre
cum și la canoe simplu și dublu, semi
finalele au desemnat alte trei echi
paje calificate pentru finale, lată cara 
sînt aceste echipaje:

Caiac simplu fete: Maria Roka (Un
garia) 3:14,63; Bileka (Polonia), 
2:14,71> Hansen (Danemarca) 2:15,28.

Caiac dublu fete: Ungaria 2:06,90) 
Polonia 2:11,02; Australia 2:14,61.

Canoe simplu: Stahl (Canada) 
4:55,79; Jiran (Cehoslovacia) 4:58,59) 
Vol'kenburg (SUA) 5:00,34.

Canoe dublu: Ungaria 4:35,30. Ca
nada 4:38,18, Cehoslovacia 4:38,79.

Joi se dispută finalele la toate pro
bele.
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Agenda J. Q
22 OCTOMBRIE

BASCHET — Meciuri peniru locu
rile 5—6, 7—8, 13—14, șî 15—16.

CAIAC-CANOE — întrecerile fi
nale.

CĂLĂRIE — Marele Premiu de 
dresaj.

CICLISM — Cursa de fond, indi
vidual.

«GIMNASTICA — -Concursul pe 
aparate (m).

HOCHEI PE IARBA — Finala 
pentru tocurile 5—6.

JUDO — Întreceri în cadrul ca
tegoriei grea.

SCRIMA — Concursul de sabie 
pe echipe, eliminatorii.

VOLEI — Partide în turneele 
masculin și feminin.

GIMNASTICĂ: VERA CEASLAVSKA (CEHOSLOVACIA)
Șl ECHIPA U.R.S.S. CAMPIOANE OLIMPICE LA FEMININ

Dacă gimnastica 
atrage pretutindeni 
un mare număr de 
spectatori, aici, în 
Japonia, se poate 
6pune că ea este 
una din cele mai 
îndrăgite discipline. 
Tocmai de aceea, 

Metropolitan a fost 
atractip în plus o 
că în această zi

sala gimnaziului 
evi arhiplină. O 
constituia faptul 
erau programate exercițiile liber ulese 
la fete. Dintre toate cele patru probe, 
solnl a fast — fără îndoială — cel 
mai spectaculos. Baletul clasic șiacro-

S.U.A. și U.RS.S. în finala 
turneului de baschet

Meciurile semi
finale ale turneului 
de baschet au »- 
tras miercuri seara, 
în sala anexă a 
Gimnaziului națio
nal, un număr 
foarte mare cie 
spectatori. Parti
da cea mai impor
tantă a opus echi
pele Braziliei — 
campioană mon
dială și U.R.S.S. 
— campioană eu
ropeană. Baschetba- 
lișt'ii sovietici și-au 
luat revanșa pen

tru înfrîngerea suferită anul trecut 
la Rio de Janeiro, cîșiigîrid partida cu 
scorul de 53—47 (22—19). Prima
repriză a fost echilibrată. Ambele echipe 
au .acționat nervos, ratînd multe aruncări 
de la semidlstanță. După pauză, for
mația sovietică, foarte bine condusă 
de Alaciacian, și-a pus mai bine în 
valoare superioritatea în lupta sub

tru înfrîngerea

panou, luînd un avantaj de 5—6 
puncte. Sudamericanii au făcut efor
turi deosebite în final pentru a reduce 
din handicap, dar jucătorii sovietici 
s-au apărat atent și au .-menținut di
ferența.

Prima repriză dintre S.IJ.A. și Porto 
Rico anunța tm final extrem de pasio
nant celei de a doua semifinale. Por- 
ioricanii au atacat de ia început 
intr-un ritm viu, ținînd „în șah“ pu
ternica formație americană, care la 
sfîrșitul celor 20 de minute de joc era 
condusă cu un punct. La reluare însă, 
Shipp și coechipierii săi își impun su
perioritatea și formația S.U.A. cîștigă 
pînă le urmă cu scorul de 62—42 
(23—24). In urma acestor rezultate, 
S.U.A și U.R.S.S. vor juca vineri pen
tru locurile 1—2, iar Brazilia și Porto 
Rioo pentru locurile 3—4.

în turneul pentru locurile 9—12 
s-au jucat următoarele meciuri: Aus
tralia—Mexic 70—58 (33—25) și Ja
ponia—Finlanda 54—45 (31—24). în
vingătoarele și învinseîe se vor întilni 
tot vineri pentru locurile 9—10 șl, res
pectiv, 11—12.

s-au îmbinat într^o superbă sim- 
a 

ciții de 
rora — 
aștepta 
cheierea 
în ropote de aplauze. Buni cunoscă
tori în materie, spectatorii japonezi 
au „-intervenit“ chiar în cursul e«er- 
cițiilor cu aplauze adresate celor mai 
bune dintre gimnaste.

Pentru mulți, victoria Vere! Ceas- 
lavska (Cehoslovacia) apare ca o sur
priză. Intr-adevăr, ea reușește să cîș
tige un titlu suprem după mulți ani 
de netă superioritate sovietică în a- 
ceastă disciplină, 
succesul gimnastei 
scontat. In vîrstă de 
liivrka a dovedit în 
formă remarcabila, 
de -prestigiu. Și ea a reușit la Tokio 
să cîțtige titlul olimpic, întrecînd cu 
peste n jumătate de punct pe două 
dintre principalele sale 
l.alînina și Astahova 
Ceaelavska a lucrat foarte omogen la 
cele patru probe, evoluând la fel de 
sigur și .precis atît Ia exercițiile im
puse țît și. la cele liber alese. Un cal
cul simplu arată că noua campioană 
olimpică a obținui în medie, la fie
care aparat, nota 9,70.

Pe echipe au c.îștigat gimnastele 
sovietice, mai omogene decit princi
palele lor adversare, sportivele ceho
slovace. Un salt calitativ evident a fă
cut reprezentativa Japoniei, clasată 
pe locul 3, înaintea •Germaniei, care 
conducea după exercițiile impuse.

După cum se vede, gimnaștii sovie
tici au obținut o singură medalie de 
aur din cele patru decernate pînă în 
prezent. Cu mare interes este așteptat 
aici concursul primelor șase clasați Ia 
fiecare aparat (care va avea loc joi 
și vineri), un

bația 
fonie grației și măiestriei, în exer- 

înaltă ținută, în -cursul că- 
în numeroase rînduri — sala 
cu răsuflarea întretăiată în- 
exercițiului pentru a izbucni

Pentru alții 
cehoslovace 
22 de ani, 

irit rm ii doi 
anuațmd

însă, 
era

Ceas- 
ani o

succese

adversare:
(UJR.S.S.).

adevărat recital de

înaltă măiestrie. La b«>e4i vom asis
ta din nou la un Mduel“ între gim
naștii japonezi și sovietici, în timp ce 
la fete au șanse la medalii de aur atît 
Ceaslavska cît și Latînina, Astahova, 
Radochla și altele.

Gimnastele noastre nu au reeditat 
huna comportare de la Melbourne 
și Romii.

Iată rezultatele pe echipe și la in
dividual compus după executarea exer- 
cițiilor liber alese:

PE ECHIPE: 1. U.R.S.S. 381,890 
p — medalie de aur; 2. Cehoslovacia 
379,989 p — medalie de argint; 3. 
Japonia 377,889 p. — medalie de 
bronz; 4. Germania 376,5. 
Ungaria 375,455 p.; 6. ROMÎN1A 
371,984 p.; 7. Polonia 371,287 p.; 8. 
Suedia 367.888 p.; 9. S.U.A.; 10 Aus
tralia.

INDIVIDUAL COMPUS: 1. Vera 
Ceaelavska (Cehoslovacia) 77,564 p_ 
— medalie de aur; 2. Larisa Latînina 
(U.R.S.S.) 76,998 p. — medalie de ar
gint;
76,965 
Birgit 
P-; 5.
76,097 
76,031 
75,997 
(L.R.S.S.) 75,765 p.;
(Japonia) 75,665 p.; 10. Ute Starke 
(Germania) 
van 75,397 
75,130 p.;
73,831 p.;
73,698 p.; . 
...54. Cristina Doboșan 72,497 p.

Joî aTe loc concursul pe aparate 
Ia băieți, iar vineri 
rate l-a fete.

3. Polina Astahova (U.R.S.S.) 
p. — medalie de bronz; 4. 
Radochla (Germania) 76,431 

Hana Ruzickova (Cehoslovacia) 
p.; 6. Keiko Ikeda (Japonia) 
p.; 7. Tosiko Aihara (Japonia) 
p.; 8. Elena Volcețkaia

9. Kioko On o

75,632 p.; ... 14. Sonia Io*  
p.; ...20. Elena Leuștean 
...37. Elena Ceampelea
„.41. Atanasia lonescn

.48. Emilia Liță 72,995 p.;

concursul pe apa-

Loptă str
Etapa a ■■ 

ifurneuilui i 
de volei ne 
un insuoce 
pa-rtidă de 
așteptam 
darea poz 
lupta pent: 
secund li 
meat. In 
două meci 
de joi cu 
■și cel de vi 
S.U.A. răr 
ne apărăm 
la medalia (

Intîlnirea 
slovacia — 
a luat slîrș 
zultatul de 
(41. 7—15.

A fost cel mai bun meci de pii 
al turneului. Noi am condus îi

Modificări os
pentru

Se cunosc cei Zfl de finaliști la box

Recorduri mondiale și olimpice 
la căderea „cortinei atletice".»

(Urmare din pag. 1)

iisticienii au consemnat desigur exce
lentul rezultat al etiopianului, care pe 
primii 10 km a trecui în 30:14,0 -— 
timp valoros chiar pentru un specialist 
al probei de 10 006 ai. La intrarea .pe 
stadion, lupta pentru locurile 2—3 s-a 
decis la... sprintul final, în care atletul 
englez l-a depășit pe ultimii metri pe 
japonezul Tsubara ja.

Alergătorul nostru, C. Grecescu, s-a 
clasat pe locul 36 cu 2 h 39:42$.

Ca ia orice competiție de atletism, 
proba de săritură în înălțime s-a bu
curat de toată atenția și din partea 
miilor de spectatori prezenți în tribu
nele stadionului National. A fost o 
întrecere a măiestriei dar și a nervi
lor, în care victoria a revenit atletului 
sovietic Valeri Brumei, la egalitate 
de performantă cu americanul Jolm 
Thomas, dar cu un număr ma-i mic 
de Încercări nereușite Campionul olim
pic -de la Roma, Robert Savlakadze 
s-a clasat pe tocul 5,1

Dup® cum era 3e a-șfepiaf, ewcepție- 
nalul atlet. Neozeelandez Peter Snell 
a cucerit și a doua medalie de aur 
învingîndu-și adversarii — în «nod ca
tegoric — în finala probei de 1500 m. 
Snell a încheiat cursa cu resurse, cel 
de al doilea clasai — surprinzător, 
atietul ’cehoslovac Josef Odtozil — ter- 
mînînd la 1,5 sec m urmă.

Cdle trei probe de ștafetă s-au 
minat cu rezultate excelente, cu

recorduri mondiale și olimpice. Cel 
mai valoros este, fără îndoială, recor
dul de la 4x400 ni băieți stabilit de 
stafela americană în 3:00,7 (medie de 
circa 45 sec pe 400 ni). Ștafeta femi
nină de 4x100 m s-a încheiat surprin
zător cu victoria atletelor poloneze. 
După trei schimburi, conducea echipa 
americană, dar al patrulea schimb a 
fost efectuat greșit ceea ce a făcut ca 
polonezele să cîștige cu avans.

Cu cele șase finale de miercuri, ma
ratonul atletic al acestei Olimpiade s-a 
încheiat în mod strălucit, cu stabilirea 
a zeci de recorduri mondiale și olim
pice și sute de recorduri naționale. Ne 
bucură, desigur, faptul că printre per
formeri s-au aflat și unii dintre re
prezentanții noștri, că — în general — 
participarea atlețitor romîni la 
ediție a J.O. a constituit un 
succes.

întrecerile pu- 
gil-istice din sala 
Korakuen se a- 
propie de sfîrșit. 

r___Miercuri s-au dis
putat semifinalele 
acestui turneu la 
toate cele zececa- 
tegorii de greuta
te. Reuniunile au 
fost dominate de 
boxerii sovietici, 

care au reușit să se califice In fina
le cu 7 participanți.

Iată rezultatele tehnice : CAT. 
MUSCĂ: Atzori (Italia) b.p. Car
mody (SUA), Olech (Polonia) b. ne
prezentate Sorokin (URSS) — bo
xerul sovietic fiind accidentat, a fost 
oprit de medic să boxeze; CAT. 
COCOȘ: Shin Cho Chung (Coreea 
de sud) b.p. Fabila (Mexic), Saku- 
ray (Japonia) b.p. Rodriguiez (Uru
guay) ; CAT. PANĂ : Villanueva (Fi-

(SUA), Stepașkin 
Schultz (Germa-

lipine) b.p. Brown 
(URSS) b.k.o. II 
nia); CAT. SEMIUȘQARĂ: Grud- 
zien (Polonia) b.p. Harris (S.U.A.), 
Baranikov (URSS) b.p. Mc. Court 
(Irlanda) ; CAT. UȘOARĂ : Kulej 
(Polonia) b.p. Blay (Ghana), Frollov 
(URSS) b.p Galhia (Tunisia); CAT. 
SEMIMIJLOCIE: Tamulie (URSS) 

b.p. Puhonnen (Finlanda), Kasprzyk 
(Polonia) b.p. Bertini (Italia); CAT. 
MIJLOCIE MICĂ: Gonzales (Fran
ța) b.p. Maiyegun (Nigeria), Lagu
tin (URSS) b.p. Grzezidk (Polonia); 
CAT. MIJLOCIE: Schultz (Germa
nia) b.p. Valle (Italia), Popenoenko 
(URSS) b.k.o, TIT Walasek (Polonia); 
CAT. SEMIGREA: Pinto (Italia) 
b. k.o. III Nicolov (Bulgaria), Kise- 
liov (URSS) bțp. ,Pietr»i/Jcowski (Po
lonia); CAT. GREA: Huber (Ger
mania) b.p. Rossi (Italia), Fraset 
(S.U.A.) b.k.o. II .Emilianov (URSS).

In «ursul ultimei sale sesiui 
te la Tokio, Congresul Feder; 
ternaționale de Volei a adopt 
rie de importante modificări 
gulilor jocului. Aceste noi n 
drept scop să stabilească un : 
echilibru între atac și apăra; 
rind-o pe aceasta din urmă, cî 
form avizului Comisiei interi 
a regulilor jocului, era piuă 
zent mai puțin favorizată d< 
cui. Iată care sînt aceste 
guli:

1. Mingea poate fi reluată 
cotorul sau de jucătorii care 
ticipat la efectuarea blocajul 
vidual sau colectiv. Astfel, 
prima oară un jucător poăti 
de două ori 
propriul său 
cestei reguli 
rilor care au 
permite prin 
„salveze mingea", 
de această 
jului 
după 
teze

2. 
nilor 
mai multi jucători participant 
căj este permisă. Cu toate 
jucătorii care participă la bl 
trebuie să intre în contact 
cea deasupra terenului advers 
ca atacul advers să fi fost 
Ca și pină acum, bineînțeles, 
terzisă atingerea fileului.

3. Trecerea mingii prin aft 
zilor verticale ale fileului. 
nunțarea noii reguli: o min 
trece măcar parțial pe deasuj 
zilor exterioare este bună. Orie 

, care trece complet prin afa 
zilor laterale ale fileului nu c 
mis si fie jucată de echipa

■ rea poate fi reluată în schimb 
dintre coechipierii jucătorul

consecutiv mi 
teren. Interpret 

este următoarea: 
participat la blo. 

aceasta exclu, 
nu și să 

acțiune îngăduite 
și să reconstruiască 

aceea un atac, să tragă, 
sau să contraatace.
De acum înainte, trece: 
peste fileu de către u

această 
frumos

<N. Zee-
2. Jos ai

J. O. la radio

ter- 
noi

și televiziune
PostuFile -noasire de /adio și iele- 

viziune von transmite astăzi urmă
toarele emisiuni oliwipjce :

LA RADIO: Ja orele J7,15 și 21,30

BRRBATI: ISM UK I. Setei Snell 
îandă) 3:38.1 campion olienpio; 
OdloziJ (Cehoslovacia) 3:39.6; 3. Jolin Da
vies (N. Zeelandă) *3 :39.6; 4. Mlan Simpeon 
(Anglia.) 3:39.7; 5. Dyrcd Burleson (S.U.A.) 
3:4DX); 6. Vitold Baran (Polonia) 3:40.3.

Înălțime: 1. Valexi Bmmal (U.R.S.S.) 
2,18 — campion olimpic — nou record olim
pic; 2. John Thomas (S.U.A.) 2,18; 3. John 
Rambo (S.U.A.) 2,16; 4. Stig Petterson (Sue- 
diq) 2,14; .5. Robert Savlakadze (U.R.S^SJ 
2,14; 6. Kiell Ake Nillsson (SuediaJ și 11011 
Drecoll (Germania) 2,09.

Ștafeta 4xW0 m: 1. S.U.A. 39,0 — cam- 
piooBă olimpică — nou recoad mondial 
și olimpic; 2. Polonia 39,3; 3. Fian(a 39/3;
4. Jamaica 39,4; 5. U.R.'S.S. 39,4; 6. Ve- 
nezu-ela S9,5.

Ștafeta 4X4OT m: 1. S.U.A. 3:00.7 — cam
pioană olimpică — nou recoid mondial și 
olimpic; 2. Anglia 3:01.6 nou record euro
pean; 3. Trinidad 3:01.7; 4. Jamaica 3:02.3;
5. ’Ge-ranania 3:04.3; 6. Polonia 3:05.3.

Mcntrten: 1. BiJdla Abebe (Etiopia) 
211.12:11.2 — campion olimpic — nou secord 

•olimpic, ce-a mai bună performanță mon
dială din toate timpurile; 2. fiazil Heatley 
(Anglia) 2h!6:19,2; 3. Kochiki Tsubaraja
(Japonia) 2h. 16:22.8; 4. Brian Zilby (Anglia) 
2h.17:22.4; 5. Josef Suto (Ungaria) 2h.17^55.8;
6. Leonard fcdelen (S.U.A.) 2h.18:12.4.

FEMEI: Ștatfeia 4X100 m: 1. Felonia 43,6 
— campioană olimpică — nou record mon
dial și olimpic; 2. S.V.A. 43,9; 3. Anglia 
44,0; 4 U.R.S-S. 44,4; 5. Germania 44,7; 6. 
Australia *45/0.

DE LA STADIONUL NAȚIONAL ÎN TRIDUNELI
(Urmare din pag. 1)

pe .programul I, precum și alte știri 
în ou Irul radio- jurnalelor.

LA TELEVIZIUNE: în jurai -orei 
17,30.

CRONICI ȘI COMENTARII DE 
LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL 
Șl DE LA AGERPRES.

dovedit nu -numai în timpul lungii a- 
lergări de 42,195 km ci și... după 
aceea. Cînd încă cel de al doilea 
maratonist n-u intrase pe stadion, Bi- 
kila terminase... turul de onoare și 
făcea — spre stupefacția spectatorilor 
și specialiștilor — exerciții de gim
nastică și... genuflexiuni. A produs 
desigur multe comentarii și decla
rația făcută ziariștilor de Bikila Abe- 
be, după terminarea maratonului : 
„Mă simt excelent și cred că aș pu
tea să alerg încă 10 kilometri în 
același ritm...".

Un olt mare, moment at ultimelor 
întreceri olimpice de atletism l-a fur
nizat pastononta probă de ștafetă 
masculină 4x100 m. Irrslntea ultimu
lui schimb, ștafeta americană se afla 
pe poziția a lll-a și mulți credeau că, 
de data -aceasta, atleții americani se 
vor mulțumi cu medalia de bronz. 
Dar, francezii și polonezii știau că 
proba nu se terminase. Tn ultimul 
schimb al ștafetei americane se afla 
„uraganul negru" — campionul olim- 
Bic al probei de 100 m — Robert 

ayes ! I s-a cerut ceva extraordinar. 
Să refacă cei doi metri cu care se 
afla in urmă ștafeta americană și 
să,., ■cîștige. Formidabilul atlet de ou- 
loare a făcut o cursă care va rămîne

cu siguranță în istoria atletismului. 
El a recuperat cei doi metri, a luat 
un avantaj de alți 2 m și a trecut 
linia de sosire cu un timp care a făcut 
ca ștafeta americană să fie aplau
dată pentru un foarte valoros record 
mondial !

Ziua de miercuri a fost bogată în 
finale. Programul a numărat nu mai 
puțin de 17 „puncte terminus” tn di
ferite probe sau competiții. S-au în
cheiat întrecerile de iahtmg, au con
tinuat disputele de judo — care au 
adus gazdelor satisfacția celei de a 
doua medalii de aur la acest sport 
boxul și-a desemnat finaliștii...

Fără să vrei, revii la atletism.- Te 
îndeamnă la aceasta nu numai regre
tul unanim pentru finișul -acestor pro
be care au cunoscut fără discuție cea 
mai mare afluență de spectatori ci, 
în primul rînd, bucuria de a constata 
că la această ediție a Jocurilor O- 
llmpice, atletismul nostru a avut o 
strălucită reprezentare. 
suit desigur cunoscute. Să 
însă că prin performanțele 
tivii noștri au -ocupat locul 
aameniul țărilor participante — la 
femei și locui 9 în clasamentul ge
neral el atletismului (bărbați și fe
mei), ceea oe constituie un evident 
succes al reprezentanților noștri,

Succesele 
adăugăm 
lor spor- 
7 în cla-

ca-re au întrecut multe țări cu 
tradiție în acest sport: Frat 
lia, Cehoslovacia, Suedia, F 
Japonia etc. $'(, ne-am mai r 
de atletism pentru că acum, 
acestor competiții de amploa 
reșul general este îndreptat sț 
bele finale de caiac-canoe, sj 
rele asalt pe care zeci de 
și canoiști îl vor da joi pe a 
cului -Sagami peniru cucerire 
21 de medalii olimpice. Fără i 
că așteptăm, ca și la atle 
comoortare cît mai bună a re 
tonților noștri. Astăzi, în 
semifinale, Ve-rnescu, Nicoară, 
și echipajul de caiac 4 și-au 
dreptul de a participa la fihi 
fel incit în toate cele șapte p 
limpice vom candida la locur 
tașe. Deocamdată, în așteptar 
lelor, la Sagami cu loc... c 
riile. Le fac amatorii de 
nautice, antrenorii, ziariștii 
concurenții. „Cred că romîni 
acum cele mai mari șanse -d 
mare" — ne spunea după se 
I. Meszaros, unul din coin 
echipajului de cai-ac-dublu c 
Ungare. Se consideră că deș 
rile realizate pînă acum ou d 
cari șanse în plus danezulu 
sen, duelul acesifuia cu repr< 
tul nostru la caiac simplu. Au
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n finalul turneelor de velei

„Cartea de vizită" a noilor campioni la oină

cu 3—4 puncte, fiind depășiți în 
aluri. Am aliniat formația obișnuită, 

mai bine jucînd Drăgan. Echipa 
toslovaciei, excepțională în apărare, 
Mușii în mare forma, i-a folosit 
afară de acesta pe Smidl, Sorm, 
mlial, Kop, Paulus, Golian, Perusik, 
nan și Senk. Arbitri: Moerman
landa) — Schuster (R.D. Germană). 
Zel mai echilibrat meci al etapei în 
n.petiția masculina a fost Japonia— 
izilia. Japonezii au învins, dar nu- 
i trecînd prin focul dîrzei riposte a 
zilienilor. Rezultat: 3-2 (13, 9, 12—

7— 15, 11). Două din celelalte 
i joc-uri s-au încheiat cu 3—1 în 
oarea Bulgariei și Ungariei: Bul- 
•ia — Coreea de sud 3—1 (4, 12—

11, 9), Ungaria — Olanda 3—1
8— 15, II, 12). Deținătoarea primu- 
loc în clasament, U.R.S.S.

sat S.U.A., de care a dispus 
0 (6, 5. 4).

iment esențiale
de volei

expediat-o prin afara benzilor laie- 
e și cure se duce în urmărirea ei. 
Poate aceste noi reguli vor trebui 
icate în termen de trei luni de la 
jptarea lor. Conform sugestiei ma- 
ității deîegaților participanți la 
igres, ele ar urma ea pe plan inter
zonal să intre în vigoare o dată cu 
ma ei a unui mare turneu organi- 

pentru echipe de club, care se va 
ifășuna în ianuarie 1965^
'foile reguli au fost propuse de 
misia internațională a regulilor de 
, la sugestia delegaților Romîniei, 
l.S.S. și Bulgariei, și au fost votate 
majoritatea membrilor prezenți la 

ngres. Delegații care au votat îm- 
rivă consideră că această modifi- 
e a regulamentului va favoriza 
tipele care dispun de jucători sau 
ătoare cu nn mare gabarit. Majo- 
*tea delegatilor, partizani ai modi
cilor, socotesc că ele vor deter- 
na:
. ușurarea sarcinii arbitrilor^ 
sa spectaculară 
area numeroaselor 
ă acum, aceasta în 
prefarea pasajului 
cerea mîinilor peste
’. scăderea teiisiuuii din jocul volei- 
iștilor de la 
oare teama

eres- 
a jocului prin e- 

întreruperi de 
special prin in- 

cu privire la 
fileu.;

blocaj, pentru care va 
exagerată de greșeală.

★
LOCURILE DE DES- 
’.E VIITOARELOR 

CAMPIONATELOR 
Congresului

JATELE ȘI 
ȘURAR 
IȚII AL.1L 
NDIALE. In cursul
de la Tokio, Federația Internațio- 

ă ie Volei a fixat datele de 12—29 
tembrie 1966 pentru desfășurarea 
văt&rului campionat mondial mas- 
in, cure va avea loc la Fraga, și 
a de 19 octombrie 1966 pentru 
eperea, în Peru, la Lima, a viito- 
ui campionat mondial feminin. 
jerpres).

A SA6ANI...
cu, nu este nici decum încheiat și 
eptăm cu încredere ziua finalei 
care dorim din toată inima să 
isemnom un nou succes al caia
cului romîn.
n schimb, voleibaliștii ne-ou lipsit 
ăzi de satisfacția unei victorii, 
au jucat in general bine, au lup- 
pentru victorie, dar n-au putut 
depășească echipa Cehosiova- 

i. Tot astăzi s-au încheiat și în- 
cerile de gimnastică. Fetele noa- 
5 au ocupat locul 6 I Un rezultat 
e ...putea să fie mai bun ! 
Kșadar, încă o zi „olimpică' s-a 
heiat. Mîine (joi) programul cu- 
nde drn nou o avalanșă de f’male 
5 — dintre care 7 sînt programate 
nai la caiac-canoe. lată dar că 
irte mulți spectatori se vor în- 
jpta spre tribunele de la Sagami. 
preună cu ei, mulți dintre membrii 
legației noastre. La ora cînd 
nsmit aceste rînduri, Vernesou, Ni- 
□ră, Lipalit și ceilalți 
iți ai lotului nostru de 
ioe recitesc cu emoție telegra
fe sosite din țară. Cuvintele de 
icitore, urările de succes încăl- 
ic inimile sportivilor care joi, pe 
ul Sagami, vor lupta cu toate for- 
e lor pentru noi victorii romîneșli 
această memorabilă ediție a 

surilor Olimpice.

compo- 
caiac-

Miercuri, în turneul feminin s-a dis
putat partida S.U.A. — Coreea de sud. 
Au învins, așa cum era de așteptat, 

' americancele, cu scorul de 3-0 (7, 13, 
13), în ciuda apărării foarte mobile și 
hotărîte a coreencelor.

lată care este configurația clasamen
telor înaintea jocurilor de joi:

FEMININ

MASCULIN
1. U.R.S.S. 7 6 1 19: 5 324:227 13
2. Cehoslovacia 7 6 1 20: 9 386:342 13
3. Romînia 7 5 2 16:11 353:301 12
4. Japonia 7 5 2 16:11 370:316 12
5. Bulgaria 7 4 3 17:12 378:339 11
6. Ungaria 7 3 4 14:13 339:338 10
7. Brazilia 7 2 5 10:18 315:365 9
8. Glanda 7 2 5 9:18 304:367 9
9. S.U.A. 7 2 5 7:17 258:333 9

10. Coreea de sud 7 0 7 7:21 289:388 7

a sur
ea

1. U.R.S.S.
2. Japonia

4 4 0
4 4 0

12: 0 180: 52 8
12: 1 193: 61 8

3„ Polonia 4 2 2 7: 6 135:142 6
4. Romînia 4 2 2 6: 6 119:127 6
5. S.U.A. 5 14 3:12 99:213 6
6. Co-reea de sud 5 0 5 0:15 94:225 5

Ungaria — Coreea de «t»d în 
masculin, Romînia — Polonia 
noul feminin, pentru .locul III 
dalia de bronz.

I. TRAIAN

Alte rezultate

p. 2. Sue- 
I talia 4718

p. 2. Anglia 5556 p. 
Danemarca 4500 p. £ 
Olanda 4214 p.
m.: 1. Australia 5981

AU LUAT SHRȘIT ÎNTRECERILE 
PE VELODROM . 3. S.U.A.

5. U.R.S.S.

IN PROGRAMUL ETAPEI DE JOI, 
PENULTIMA ZI A TURNEELOR 
OLIMPICE DE VOLEI: Romînia — 
Japonia, U.R.S.S. — Bulgaria, S.U.A.-— 
Brazilia, Cehoslovacia — Olanda și 

turneul 
în tur- 
și me-

• Italia învingătoare la tandem, iar 
Germania la urmărire pe echipe 
• Astăzi se desfășoară cursa indi
viduală de fond

nefavorabil, 
de la Ha- 
Rezultatele

Amînate din cauza timpului 
întrecerile de pe velodromul 
chitoji au luat sfîrșit miercuri, 
sini cele scontate. Surprinzătoare este doar 
lupta acerbă care s-a dat la tandem între 
italieni și sovietici, precum și diferența mi
nimă (7 sutimi 1) cu care au cîștigat ger
manii finala la urmărire pe echipe. In 
finala probei de tandem s-au întîlnit cu
plurile Branchetto—Damiano (Italia) și Bod- 
nieiks—Logunov :(U.R.S.S.). Pentsu stabilirea 
învingătorului au fost necesare trei manșe. 
Prima a fost cîștigată de -cicliștii sovietici, 
aea de a doua de italieni, iaT ultima — 
•decisivă — a revenit ki mare luptă cuplului 
Bianchetto—©timiano. Clasament final :
1. ITALIA, 2. U.R.S.S., 3. Germania, 4.
Olanda.

La urmărire pe echipe, în finală, s-au 
întîlnit formațiile Germaniei și Italiei. După 
4 000 m cel«e două echipe au terminat a- 
praape în același timp. Spectatorii n-au 
putut să-și dea ’seama, pînă la anunțarea 
timpilor, cine a învins. Apoi, s-<r văzut că 
exista o diferență de 7 sutimi ,în favoarea 
Germaniei. Clasament final: 1. GERMANIA 
(Claesges, Link, Henrich, Trenk) 4:35,67; 
Z. Italia (Testa, Mcxntovani, Rancatti, Ron- 
caglia) 4:35,74; 5. Olanda; 4. Australia.

Astăzi, patru dintre fondiștii noștri vor 
lua •
La
100 
țări 
soară 
circuit, are o , lungime de 24,354 km și va 
fi acoperi} de 8 ori de către 
cate bțx.clă cuprinde 6 urcușuri 
de nivel de 50—100 m.

5. Olanda; 4.

startul în cursa individuală de fond, 
startul întreceiii vor fi prezenți peste 
de alergătoii leprezentlnd numeroase 
de pe cele 5 continente. Cursa mâ« 

194,832 km. Traseul, în formă d©

rutieri. Fie- 
cu diferențe

PAKISTAN Și INDIA IN 
TURNEULUI DE HOCHEI

FINALA 
PE IARBA

de hocheiîn semifinalele turneului 
pe iarbă, echipele favorite au cîștigat: 
Pakistan — Spania 3—0 (1—0) și In
dia — Australia 3—1 (3—0). Astfel ca 
Pakistan și India se vor întîlni în 
finala competiției, iar Spania și Aus
tralia în meciul pentru locurile 3—4.

Pentru desemnarea ocupantelor locu
rilor 5 și 6 e început un turneu, în ca
drul căruia s-au disputat meciurile: 
Germania — Japonia 5—1 (3—1) și. 
Kenya ?— Olanda 3—1 (1—1). Germa
nia și Kenya, vor juca în finala acestui 
turneu.

AU FOST DECIȘI CAMPIONU 
OLIMPICI LA IAHTING

In golful Sagami, veliștiî coboară pîn- 
zeleu.

După o întrecere pasionantă, care a du
rat < timp de șapte zile, și în care de la o 
regată Ia altat s-au înregistrat numeroase 
schimbări de lider, întrecerile de iahting 
din cadrul celei de-a 18-a ediții a Jocurilor 
Olimpice s-cru încheiat. Cea mai pasio
nantă .eosire**  a fost cea de ta clasa star, 
-unde Bahamas a întrecut pe S.U.A. cu o 
diferență minimă (9 puncte). Un .finiș' 
foarte bun au «avut și danezii la Dragon, 
ca și Noua Zeelandă, care și-a însușit me
dalia de aur la „Olandezul zburător14 în 
ultima Teghrtcr. Veliștii din SfU.A., care au 
oondus mult timp în 3 «clase de asibaioa- 
țiuni, au terminat concursul mai ștab, ne
reușind să cucerească .ain“ la nici o 
probă. Ei au insă soli sine ția de a ^i sin
gurii care au pe podium ki -toate
cele cinci festivități de premiere.

Iată clasamentele finale :

CAMPIONI
OLIMPICI

ATLETISM — Maraton : BIKILA 
ABEBE (Etiopia) 2h 12:11,2. 1500 
m (m): P. SNELL (Noua Zeelandă) 
3:38,1. înălțime (m) : V. BRUMEL 
(U.R.S.S.) 2,18 m — record olim
pic. 4 x 100 m (m) : S.U.A. 39,0 — 
record mondial. 4x400 m (m) : 
S.U.A. 3:00,7 — record mondial. 
4x100 m (f) : POLONIA 43,6 — 
record mondial.

CICLISM — Tandem : ITALIA. 
Urmărire pe echipe : GERMANIA.

GIMNASTICA — Feminin, echi
pe : U.R.S.S. 381,890 p ; individual: 
VERA CEASLAVSKA (Cehoslovacia) 
77,564 p.

IAHTING — Clasa Finn : W. 
KUHWEIDE (Germania) 7638 p. 
Clasa F. D. : NOUA ZEELANDA 
6255 p. Clasa Star: BAHAMAS 
5664 p. Clasa Dragon : DANE
MARCA 5854 p. Clasa 5j5 ■. AUS
TRALIA 5981 p.

JUDO — Categoria mijlocie : 
ISAO OKANO (Japonia).

SCRIMA — Proba de spadă pe 
echipe : UNGARIA.

Clasa Olandezul zburător : 1. Noua Zee- 
landă 6255 
5156 p. 4. 
4373 p. 6.

Clasa 5,5
dia 5254 p. 3. S.U.A. 5106 p. 4.
p. 5. Germania 3057 p. 6. Finlanda 3039 p.

Dragon ; 1. Danemarca 5854 p. 2. Ger
mania 5826 p. 3. S.U.A. 5523 p. 4. Anglia 
5093 p. 5. Bermude 5055 p. 6. Italia 4636 p

Clasa linn : Willi Kuhweide (Germania) 
7638 p. 2. Peter Baret (S.U.A.) 6373 p. X 
Wind Haning (Danemarca) 6190 ,p.

Clasa Star: 1. Bahamas 5664 p. 2.
5655 p. 3. Suedia 5507 p,

De remarcat că la nici una din 
campionii olimpici de la Roma n-Țtu 
să-și

S.U.A.

clase 
reușit

păstreze titlurile.

DIN NOU UN JAPONEZ ÎNVINGĂ- 
TOR LA JUDO

întrecerile de miercuri seara,în
Japonia a cucerit și cea de a doua 
medalie de aur la judo. Studentul 
Isao Okano (20 de ani) și-a învins 
toți adversarii, ocupînd primul loc 
în clasament. Pe locurile următoare 
s-au clasai; 2. H of man (Germania), 
3—i. Bregman (S.U.A.) și Tae Kim 
(Coreea de sud). Astăzi se desfă
șoară întrecerile de la categoria 
grea.

S-A ÎNCHEIAT PROBA DE SPADA

După două -meciuri preliminarii de ba
raj între Elveția și Anglia (9—4), Ungarăa 
și Austria (6—1), formațiile de -spadă cali
ficate în sferturi s-au întrecut după cum 
urmează: Franța cu Germania (8—4), Ita
lia cu Polonia (9—-6.), Suedia cu Elveția 
(9—1) și Ungaria cu U.R.S.S. (8—4). Apoi 
— semifinalei© : -Ungaria întrece Franța 
cu 8—3 și Italia dispune de Suedia cu 8—»2.

In finala probei. Ungaria cișiiigă la Italia 
cu 8—3. într-un meci pentru locurile 3—4, 
Franța a terminat la egalitate cu Suedia, 
dar a învins ta tușe. Clasament : 1. Unga
ria — campioană olimpică; 2. Italia; 3. 
Franța; 4. Suedia; 5. Polonia; 6. Germania.

Azi — seriile în proba de sabie pe echi
pe, ultima din competiția de scrimă, la 

care participă și echipa Romîniei.

Prin câteva asociații sportive bucureștene
f Urmare (Un pag. 1)

sportivă Glucoza nu are nici o sec
ție pe ramură de sport; clubul unde 
se află instalată masa de tenis este 
închis; terenul de volei a fost trans
format în... solar; în sfîrșit, mem
brii UCFS nici nu mai țin minte 
de când nu au mai participat la o 
competiție. Am cerut explicații pre
ședintelui asociației, tov. Gheorghe 
Dumitrescu.

— Avem posibilități reduse pen
tru practicarea sporturilor, Și în 
afară de aceasta, sincer vă spun, 
tinerilor noștri parcă nu le place 
să participe la competiții...

Oare așa să fie, să nu vrea tinerii 
să facă sport? Adevărul este altul. 
Consiliul asociației nu întreprinde 
nimic și bineînțeles că nu există

Cei care au urmărit evoluția echi
pelor de oină din țara noastră au re
ținut, deșigur, faptul că Dinamo 
București a lipsit în ultimii ani de la 
finala campionatului republican. Ce 
se întîmplase? In ultima vreme dina- 
movișților le-a fost stopat drumul 
spre titlu de cunoscuta echipă C.P.B. 
Dar dinamoviștii nu s-au descurajat; 
dimpotrivă, ei au continuat să se 
pregătească cu și mai multă sîrguință. 
De cîte ori ne întîlneam cu antre
norul lor, Ion Popescu-Buftea, acesta 
ne spunea: „Insuccesele de pînă acum 
ne-au determinat să lucrăm mai mult. 
Ne pregătim intens. Și nu cred ea 
această muncă să nu ne aducă satis
facții*.

Și roadele mimeii au apărut la re
centa finală a campionatului desfășu
rată la Giurgiu. Dinamo a învins în 
meciul decisiv pe fosta campioană a 
țării, C.PJB., de o manieră care i-a 
adus aprecieri unanime. După patru 
ani (timp în care n-au renunțat nici 
un moment să spere) dinamoviștii au

O amintire plăcută: antrenorul și jucătorii dinamoviști surîzînd în fața 
aparatului de fotografiat imediat după ce au îmbrăcat tricourile de campioni 

Fot-o : L. Mirea

Vești de la corespondenți
CONDUCEREA ȘCOLII SPRIJINĂ

DIN PLIN ACTIVITATEA
SPORTIVĂ

Elevii grupului școlar Petrol-Chimie 
din Brăila practică în bune condi- 
țiuui sporturile preferate. Ei au la 
dispoziție o frumoasă sală de sport, 
iar în curtea școlii și-au amenajat, 
cu ajutorul direcțiunii și organizației 
U.T.M., terenuri de handbal, volei, 
fotbal și diferite sectoare atletice. De 
asemenea, în magazia sportivă se a- 
flă un variat sortiment de echipa
ment, precum și o serie de materiale 
necesare desfășurării diverselor com
petiții.

Cristache Dumitru

POPICARII IN ÎNTRECERI

• Pe arena Minerul din Deva s-a 
desfășurat faza regională a campio
natului cooperației meșteșugărești. 
S-au întrecut popicari din Petroșeni, 
Lupeni, Brad, Hațeg, Alba Iulia, Se
beș, Hunedoara, Orăștie și Deva. La 
capătul unor jocuri viu disputate, pri
mul loc în clasament a fost ocupat 
de Ștefan Baarteț (Voința Deva) ou 
394 p. d.

nici un fel «ie activitate. O aseme
nea situație nu mai poate dăinui.

DE PE ACUM...

încă de la începutul discuției 
purtată cu secretarul asociației spor
tive Avîntul CIL. Pipera, tov. Radu 
Romulus, am intrat în... temă:

— In centrul preocupărilor noas
tre, ne-a spus acesta, se situează 
actualmente concursurile pentru tre
cerea probelor Insignei de polispor
tiv. Avem 132 de purtători și mai 
sînt vreo
care au 
Vrem ca 
să devină

— După 
vor face acești tineri și vînstnici? 

vîrstnici 
norme, 
■frigului 

Insignei.

100 de tineri și 
îndeplinite 2—3 
pivă la venirea 
toți purtători ai
ce vor cuceri insigna, ce

devenit pentru a 6-a oară campioni 
ai țării (în palmaresul ei figurează 
și două victorii f inerte în Cupa 
R.P.R.).

Și acum, să vă facem cunoștință cu 
cîțiva dintre jucătorii echipei cam
pioane. Alexandru Ciobanu, căpitanul 
echipei, este maestru ui sportului. Da. 
cîțiva ani este considerat ca un iscu
sit conducător de echipă și cel mai 
bun mijlocaș centru din țară. El este 
specialist în „bătaia" înalta a mingii. 
Maestrul sportului Ion Văduva, cel 
mai vechi component al echipei, este 
la fel de bun alit la ^prindere**  cit și 
la „bătaie66. Tînărtd Gheorghe Gnu ia nu 
a „lovit66 cei mai mulți adversari în 
finala de la Giurgiu. Cel mai tînăr 
jucător: Petre Olaru (20 de ani). Cel 
mai în vîrstă: maestrul sportului 
Ivan Voieu (32 de ani), un temut 
trăgător la „prindere66. El este și ju
cător de ru@bi în echipa bucur eșleană 
Gloria.

• Orașul Sibiu a găzduit etapa re
gională a -campionatului cooperației 
meșteșugărești, la care au participat 
cei mai buni jucători și jucătoare 
din cadrul asociațiilor V-oința din reg. 
Brașov. CLASAMENTELE ,• feminin: 
1. Ana Felseghi (Voința Sibiu) 307;

2. Ana Sădeanu (Voința Sibiu) 
Sciiwaehbofer 
d. Masculin :
Sibiu) 383 

(Voința Sf.

p. d.;
286 p.d.; 3. Marcela 
(Voința Sibiu) 262 p.
1. N. Petrașcu (Voința
p. <1.; 2. B. D-auigics
Gheorghe) 381 p. d.; 3. I. Wintzsle- 
ger (Voința Brașov) 380 p. d.

1. Simion N. Zbuchea și 
Gh. Topîrceanu

NOI MEMBRI UCFS

Datorită numeroaselor competiții 
sportive organizate de consiliile aso
ciațiilor din raionul Vaslui, sute do 
tineri și vîrstnici au început să prac
tice în mod organizat sporturile pre
ferate. Peste 1580 de muncitori, co
lectiviști, funcționari și elevi și-au 
completat în ultima vreme adeziunile 
de membri ai UCFS, activînd acum 
în diferite secții pe ramură de sport.;

Victor Vasiliu

— ÎI vedeți? ne arată gazda prin 
fereastra biroului bazinul de înot 
situat în curtea combinatului. Pe 
fundul lui vom amenaja un pati
noar. De pe acum am luat măsuri 
pentru a procura materiale și echi
pament de patinaj și schi. Avem 
mulți tineri cărora le plac aceste 
sporturi. Sperăm să organizăm și 
întreceri de volei, handbal ți bas
chet. Ce să vă mai spun ? Aștep
tăm cu nerăbdare concursurile sezo
nului de iarnă, la care vom atrage 
aproape 700 de membri ai UCFS!

Intr-adevăr, consiliul asociației 
Avîntul CIL Pipera are largi posi
bilități de a desfășura o bogată ac4 
tivitate competițională în zilele ddt 
iarnă. De aceea îi dorim mult spoor 
în activitatea pe eare o va depunsfcj 
în apropiatul sezon.



SPRE NOI REALIZĂRI
Citeva concluzii pe marginea plenarei consiliului regional UCFS Argeș

Program bogat pentru iubitorii sportului 
cu motor

Recent a avut loc plenara consi
liului regional UCFS Argeș, în cadrul 
căreia s-a analizat stadiul dezvoltării 
activității sportive din această parte 
a țării. Darea de seamă prezentată 
de tov. Ion Vlășceanu, președintele 
consiliului regional UCFS, ca și dis
cuțiile purtate pe marginea ei au scos 
în evidență îaptul că membrii consili
ilor asociațiilor sportive, profesorii de 
educație fizică și instructorii voluntari 
au desfășurat o activitate pozitivă pe 
linia angrenării unui număr cît mai 
mare de tineri și vîrstnici în întrece-

Premiații „Sportexpres" 
în excursie la Belgrad 

și Budapesta
încă un grup de cîștigători pornesc 

în excursiile oferite de Loto-Prono- 
sport. Este vorba de premiații tragerii 
suplimentare SPORTEXPRES din 18 
septembrie a.c.

Ei se vor îmbarca la sfîrșitul aces
tei săptămîni pe vasul cu care vor face 
o frumoasă călătorie, vizitînd orașele 
BELGRAD și BUDAPESTA.

Le urăm CĂLĂTORIE PLĂCUTĂ I

în legătură cu comunicatul pri
vind plata premiilor în CAPITALA, 
apărut în numărul de marți 20 oc
tombrie a.e. se precizează că, prin 
mandat poștal își încasează pre
miile l

a) eîștigătorii care au jucat în 
alte regiuni;

b) eîștigătorii pe abonamente 
Loto-Central și Pronoexpres;

c) eîștigătorii pe buletine zed- 
male la Pronosport și Pronoex
pres ;

d) eîștigătorii eare au indicat ca 
adresă, unitate militară.

Toți ceilalți cîștigători iși înca
sează premiile de la agențiile in
dicate in comunicat.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din 21 octombrie 
1964, au fost extrase din urnă următoarele 
numere: 6 39 29 4 40 37. Numere
de rezervă: 35 13. Fond de premii: 509.955
lei

Tragerea următoare va avea Ioc la Ro- 
țloti

AUTOTURISMELE de la concursul special 
Pronoexpres din 14 octombrie au revenit 
prin tragere la sorti următorilor partlcipanți: 
autoturismul .Flat 600“: Nemeș Iosil din 
Cluj; cîte un autoturism .Trabant Combi'; 
Gali Rudolf din Cărei și Dumitrescu 
Dumitru din București.

LOTO-CENTRAL

Premiile tragerii Loto-Central din 16 oc
tombrie a.c., întregi șl sferturi :

Premiul Suplimentar I slert: 3 a 36.296 
lei, Premiul Suplimentar II: 5 a 1.917 lei 
și 10 a 479 lei; Categoria I: 9 a 7.191 lei 
și 6 a 1.797 lei; Categoria II: 25 a 2.751 
lei și 15 a 687 lei; Categoria a IlI-a 31 a 
1.953 lei și 38 a 488 lei; Categoria a IV-a: 
44 a 1.478 let șl 38 a 369 lei; Categoria a 
V-a 164 a 377 lei șl 182 a 94 lei; Categoria 
a VI-a: 95 a 659 lei și 100 a 164 lei; 
Categoria a VlI-a: 130 a 464 lei și 161 a 116 
lei; Categoria a VUI-a: 236 a 258 lei șl 
279 a 64 lei.

Ctștigători al premiului suplimentar I 
•iert In valoare de cîte 36.296 lei slnt: 
Gruia Constantin și Grabanov Dumitru din 
Constanta șl Nicolescu Andrei din Ploiești.

Rubrică redactată de Loto-Pronos- 
port. 

rile Spartachiadei republicane. Astfel, 
în prima etapă a acestei mari compe
tiții și-au disputat întîietatea, la 19 
ramuri de spr/t, peste 270 000 de con- 
curenți. Pentru ca întrecerile să se 
desfășoare în condițiuni cît mai bune, 
au fost amenajate și reamenajate 200 
de terenuri de sport, s-a pro
curat o cantitate îndestulătoare de 
material și echipament, au fost for
mați aproape 1 000 de instructori și 
arbitri. Avînd la dispoziție materiale, 
echipament și cadre care să-i ajute în 
pregătire, 3 200 de tineri au reușit să 
obțină clasificarea sportivă, iar peste 
18 000 de oameni ai muncii și-au tre
cut, cu prilejul diferitelor concursuri 
ale Spartachiadei republicane, probele 
Insignei de polisportiv. Tot cu ocazia 
întrecerilor Spartachiadei au fost co
rectate peste 80 de recorduri raionale 
și regionale.

Atît darea de seamă cît și partici
pants la plenară au 
rezultatele obținute ar 
mai însemnate, că în 
re ale Spartachiadei 
s-au valorificat resursele de care dis
pune regiunea Argeș. In centrul dez
baterilor s-au situat două probleme șl 
anume i 
tru 
ba 
ce 
că

arătat însă că 
fi putut fi mult 
fazele superioa- 
republicane nu

insuficienta preocupare pen- 
depistarea elementelor tinere; sla- 

comportare a unor echipe. în ceea 
privește prima problemă s-a arătat 
în raioanele Vedea, Costești, Dră-

găneștt, Drăgășani și Curtea de Ar
geș nu s-a urmărit ca tinerii sportivi 
remarcați în concursuri să fie supuși 
unei pregătiri atente. De altfel, aceste 
raioane nu au avut nici un sportiv 
selecționat în reprezentativele regiunii 
pentru finala pe țară a Spartachiadei

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL
REPREZENTATIVA DE TINE
RET ȘI-A ÎNCHEIAT TURNEUL 

ÎN AFRICA

După meciurile disputate în Algeria 
(rezultatele lor au fast publicate la 
timp în ziarul nostru), selecționata de 
tineret a R.P. Romîne și-a continuat 
turneul, jucînd în Tunisia și In Libia.

Partida susținută la 14 octombrie 
cu selecționata orașului Tunis a revenit 
formației gazdă cu 1—9. Două eile 
mai tîrziu, fotbaliștii romîni și-au luat 
revanșa cîștigînd cu scorul de 4—2.

în ziua de 18 octombrie, reprezen
tativa de tineret a țării noastre a tn- 
tîlnit selecționata Libiei pe care a în
trecut-© cu 3—1. Fotbaliștii romîni 
sosesc astă-seară în Capitală, venind 
de la Atena pe calea aerului.

CUPA „15 ANI DE LA FABRI
CAREA PRIMULUI RULMENT 

ROM1NESC"

Zilele trecute, în organizarea aso
ciației sportive Rulmentul Brașov, a 
avut loc o interesantă competiție fot
balistică, dotată cu Cupa „15 ani de 
la fabricarea primului rulment romî- 
nesc“.

Au luat parte echipele Steagul roșu 
Brașov, Textila Sf. Gheorghe și Rul
mentul Brașov. întrecerile s-au desfă- 

republicane. De asemenea, echipele de 
fotbal, volei, handbal și baschet s-au 
clasat, în faza zonală și în finala 
marii competiții, pe locuri codașe. Cau
za rezultatelor slabe trebuie căutată 
în modul greșit de selecționare a spor
tivilor și mai ales în procesul de in
struire, care a demonstrat că o se
rie de cadre tehnice nu sînt la curent 
cu ultimele cerințe ale metodicii antre
namentelor.

Cunoscînd cauzele care au făcut ca 
regiunea Argeș să ocupe locul 11 în 
clasamentul general al Spartachiadei 
republicane, poziție care nu reflectă 
posibilitățile reale existente în această 
regiune a țării, plenara a stabilit un 
plan de măsuri menit să ducă la reme
dierea deficiențelor și la dobîndirea de 
noi succese. Printre măsurile preconi
zate pot fi amintite: organizarea pen
tru cadrele tehnice a unor cursuri de 
împrospătare a cunoștințelor, ridicarea 
calitativă a campionatelor raionale șl 
orășenești, inițierea unor competiții re
zervate elementelor tinere, trimiterea 
de specialiști la diverse concursuri de 
mase pentru depistarea sportivilor ta- 
lentați, impulsionarea activității sporti
ve de mase și performanță din orașul 
și raionul Pitești ș.a., unde rezultatele 
sînt slabe față de condițiile existente.

Timpul care a mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului trebuie să constituie o 
perioadă rodnică pentru activiștii spor
tivi din regiunea Argeș. Generalizing 
experiența bună, ei vor putea obține 
însemnate succese în acțiunea de atra
gere a cît mai mulți oameni ai muncii 
pe terenurile de sport și de ridicare 
a nivelului performanțelor în regiune.

ALEXANDRU MOMETE
coresp. reg.

șurat sistem turneu, cîte o repriză a 
45 minute.

Steagul roșu a cîștigat ambele jocuri 
(1—0 cu Textila Sf. Gheorghe și 
4—0 cu Rulmentul), intrlnd astfel în 
posesia trofeului pus în joc. Partida 
dintre Rulmentul și Textila Sf. Gheor
ghe s-a încheiat cu victoria echipei 
organizatoare la scorul de 1—0, prin 
punctul marcat de Vasile în min. 29.

C. GRUIA — coresp.
RESTANȚA 

IN CATEGORIA B

reg.

UnCUGIR 21 (prin telefon). — 
public numeros a venit să asiste la 
meciul restanță A.S. Cugir—Jiul Pe- 
trila. Oaspeții nu au putut prezenta 
însă carnetele de legitimare (fuseseră 
uitate la hotelul din Deva) ți au 
pierdut jocul cu 3—0 (prin nepre- 
zentare).

MIHAI VILCEANU-coresp.

PROGRAMUL TURULUI II IN 
„CUPA ORAȘELOR TÎRGURI‘

In „Cupa orașelor tîrguri" s-au în
cheiat aproape toate jocurile din gru
pe, astfel îneît, acum, se cunosc me
ciurile din turul II. în grupa a IX-a e- 
chipa Dunferlime (Scoția) a terminat la 
egalitate primul meci cu Urgryte G6- 
teborg (0—0). Au mai rămas de dis

Duminică la Ploiești, pasionafii vitezei vor avea ocazia să-i vadă din nou 
la lucru pe alergătorii italieni, în compania unor valoroși reprezentanți ai 
motociclismului nostru. In fotografie, un aspect de la concursul care a avut 

loc duminică în Capitală: Mihai Pop conduce „talonatu de .’ui 
F ranco Fame '**

Sfîrșitul acestei săptămîni progra
mează două noi concursuri internațio
nale de motociclism. Cel de obstacole 
(cu participarea sportivilor bulgari) se 
va desfășura în Capitală, iar cel de 
viteză (în care vor evolua și alergă
torii italieni) la Ploiești.

DIN NOU ÎNTRECERI 
COLE

LA OBSTA-

absență, con- 
își vor face

După o îndelungată 
cursurile de obstacole 
reintrarea în programul competițional 
motociclist. Prilejul este oferit de clu
bul sportiv Steaua — organizatorul 
întrecerii — care a invitat la startul 
competiției pe cei mai buni specialiști 
8i genului din țara noastră și o serie 
de alergători valoroși din R.P. Bul- 

Ferencvaros — Wiener
Shel- 

Belenenses, PETROLUL 
— LOKOMOTIV PLOV-

putat următoarele meciuri: Urgryte 
Goteborg — Dunferlime (meci revan
șă), al treilea meci dintre Shelburne
— Belenenses (în primele jocuri 0—0 
și 1—1). Manchester United — Djur- 
garden și D.O.S. Utrecht — Boldklub 
Copenhaga.

Iată programul turului II: Kilmar
nock — Everton, Borussia Dortmund
— Manchester United sau Djugarden 
(în primul meci 1—1, revanșa se dis
pută la 27 octombrie la Manchester), 
Barcelona — Glasgow Celtic, Basel — 
Strasbourg, ~ 
Sportklub, Atletico Madrid 
burne sau 
PLOIEȘTI
DIV, D.O.S. Utrecht sau Boldklub Co
penhaga — F.C. Liege, Stutgart — 
Dunferlime sau Urgryte, Atletico Bil
bao — Beerschot, Stade Franțals —
— Juventus Torino, A. S. Roma — 
Zagreb.

Prin urmare, în competițiile oficiale 
din Europa, rezervate echipelor de club, 
programul echipelor noastre în turul 
al doilea este următorul: în „Cupa 
campionilor europeni• **: DINAMO

• Comitetul de organizare a Jocu
rilor Olimpice de la Tokio se com
pune din... 7475 (!) de persoane. 
Dintre ele 475 au atribuții administra
tive, 1000 sînt translatori și ghizi, iar 
restul de 6000, ostași ai armatei ja
poneze. Ei se ocupă cu ordinea, trans
portul, paza bazelor olimpice, ma
nipulează aparatura necesară între
cerilor etc. Interesant de remarcat 
că in momentul creării sale, Comitetul 
de organizare al J.O. se compunea din 
numai 13 persoane. Ca președinte al 
Comitetului a fost ales D. Yasukava, 
în vîrstă de 78 de ani. El a fost în 
tinerețe un foarte bun sportiv.

• Armin Hary, cîștigătorul me
daliei olimpice de aur în cursa de 
100 m la J.O. de la Roma este pre
zent la Tokio în calitate de... cores
pondent al unei reviste vest-germane. 
Primul mare interviu transmis redac
ției de Hary a fost făcut cu... învin
gătorul probei de sprint de la Tokio, 
negrul american Bob Hayes.

• Iată alte cîteva adjective acor
date de ziare fi reviste sportivilor
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BUCUREȘTI — Internazionale Milano: 
In „Cupa cupelor": STEAUA — Di
namo Zagreb; In „Cupa orașelor tîr
guri ** i PETROLUL PLOIEȘTI — Lo
komotiv Plovdiv. Meciurile se dispută 
tur-retur, și trebuie jucate pînă la 
15 decembrie. 

garia. Oaspeții vor participa la cla
sele 175 cmc (Boris Țvetkov, Alexandr 
Stoianov și Ivan Daskalov) și la 250 
cmc (lvan Radev). Concursul va fi 
organizat duminică pe stadionul Di
namo și va avea în program clasele 
175 cmc, 250 cmc și 350 cmc. La toate 
categoriile se vor desfășura cîte două 
manșe.

L. GARAGNANI SI F. FARNE 
CONCUREAZĂ LA PLOIEȘTI

Asociația sportivă Locomotiva Plo
iești organizează duminică dimineață
— începînd de la ora 10—un concurs 
internațional de viteză pe circuit. La 
această competiție se vor prezenta și 
alergătorii italieni Luciano Garagnani 
și Franco Fame care duminică au evo
luat în Capitală. După cum se știe, 
Luciano Garagnani a ctștigat detașai 
clasele 125 și 175 cmc, iar Franco 
Fame s-a impus ca un vitezist de 
mare valoare. Vor fi de asemenea 
prezenți și numeroși alergători ai 
cluburilor sportive Dinamo, Steaua și 
Metalul din București, precum și spor
tivi de la Brașov, Ploiești, Cîmpina 
etc. în program sînt înscrise clasele 
125 cmc. 175 cmc. 250 cmc. 350 emo 
și 500 cmc.
ULTIMA FAZA A CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN DE DIRT-TRACK
întrecerile fazei a IV-a — ultima

— a campionatului republican de dirt-
track se vor desfășura duminica 
viitoare pe stadionul Dinamo din Ca
pitală. Clasamentul general, după trei 
faze, arată astfel t 1. ION CUCU 
(Metalul București) 45 de ouncț'' 2. 
Romulus Jurcă (Steaua) ” v Oh. 
Voiculescu (Steaua) 28 p; 4. Ale
xandru Datcu (Steaua) 26 p; 5. Ale
xandru Pop (Dinamo) 25 p; 6. Mi
hai Alexandrescu (Metalul București) 
23 p; 7. Radu Temistocle (Dinamo) 
14 p; 8. Constantin Radovici (Metalul 
București) 10 p; 9. Ion Gabor
(Steaua) 5 p.

LUCRĂRILE CONGRESULUI F.I.M.

AAartî seara a plecat la Praga pen
tru a participa la lucrările Congresului 
F.I.M. secretarul general a! federației 
noastre de motociclism, O. Mormocea.

în cadrul Congresului F.I.M. vor fl 
luate în discuție și problemele legate 
de calendarul competițional al anului 1 
1965.

— De cind cu Olimpiada asta la 
televizor...

Desen de Neagu Radulescu

olimpici: BOB HAYES — omul ra
chetă, IOLANDA BALAS — regina 
atletismului. AUREL VERNESCU — 
căutătorul de aur de pe Iacul Sagami, 
BIKILA ABEBP. — leul din Addis 
Abeba, CIUN CWANG YANG —zgo
motosul; Kl’LEJ și GRZEDZJAK — 
favoriții lui mr. X. ; MARYVONNE 
DUPUREUR — ultima speranță.

CALEIDOSCOP OLIMPIC
• Cablurile telefonice Tokio-restul 

lumii sînt foarte aglomerate. Spre 
pildă, marți, numai ziarele din Mos
cova au vorbit cu capitala Japoniei 
14 ore și 44 minute. Recordul în 
materie de transmisii l-a stabilit, se 
pare, un reporter american care a ți» 
nut ocupată linia telefonică subocea- 
nică 144 de minute în așteptarea 
unui rezultat. Ca să nu piardă legă» 
tura pînă la parvenirea rezultatului 

dorit, după ce terminase de dictat re
portajul, el a citit versete din Coran.

• Ieri la Tokio a fost un timp 
excelent. Peste noapte s-a înseninat, 
așa îneît soarele a uscat pista. In 
noile condițiuni de concurs, în pro
bele de ștafetă s-au înregistrat re
zultate excepționale.

O Bikila Abebe (Etiopia) este 
singurul atlet din istoria olimpiadelor 
moderne care a cîștigat de două ori 
consecutiv proba de maraton. Perfor
manta sa este de-a dreptul senzațio
nală. Deși în proba de maraton nu se 
ține evidența recordurilor mondiale, 
trebuie arătat că timpul lui Bikila 
(2 h 12:11,2) constituie cel mai bun 
rezultat din toate timpurile și de pe 
toate traseele. Putem aminti că pe 

traseul dificil de la Tokio, cel mai 
bun timp realizat înainte de J. O. 
aparținea japonezului Kimihara cu un 
rezultat mai slab cu aproape 5 minute 
decît al excelentului atlet etiopian.

9 Cea mai pasionantă întrecere din 
ultima zi de atletism de la Tokio a 
oferit-o proba de săritură în înălțime. 
17 atleți calificați în finală și-au dis
putat întîietatea timp de 6 ore. In 
program, ultima probă era maratonul. 
Dar, înălțimea băieți (care a fost un 
adevărat... maraton) a întrecut ca 
durată maratonul propriu-zis. Pe sta
dion, sosise și ultimul clasat din cursa 
maratonului și „duelul**  Brumei— 
Thomas nu se terminase încă. Bikila 
Abebe s-a apropiat de un arbitru și a 
spus în glumă: „în timp ce aici, cei 
17 nu și-au încheiat proba eu aș fi 
alergat două maratoane și jumătate**.  
Trebuie arătat că înălțimea nu a fost 
totuși proba cu durata cea mai mare. 
Recordul în materie îl deține săritura 
cu prăjina: 10 ore!
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